15

Humor, játék, rejtvény, hirdetés

EURÓPAI IDÕ
2013 / 18

Humor – Viccek
Viccek
Vannak emberek, akik nem
tudnak parancsolni maguknak.
Én tudok... csak nem fogadok
szót!
*
A pszichiátrián felmérést végeznek. Megkérdezik az egyik
betegtõl:
- Mennyi 6x6?
- Negyvenkettõ.
A másiktól is megkérdezik:
- 6x6?
- Péntek.
A harmadiknak is felteszik aa
kérdést:
- 6x6?
- Harminchat.
- Ez fantasztikus! Hogy számolta ki?
- A 42-bõl kivontam a pénteket.
*
Ül egy rendõr a pizzériában, és
kér egy pizzát.
- Négyfelé, vagy nyolcfelé vágjam? - kérdi a pizzás.
- Azt hiszem, elég lesz négyre,
nyolc szeletet már biztos nem
tudnék megenni.
*
Rámenõs utcai virágárus csalogatja a vevõt:
- Uram, vegyen egy szép rózsacsokrot, lepje meg vele a feleségét!
- Kösz, de nincs feleségem.
- Akkor vegyen egy csokrot, és
ünnepelje meg, hogy ilyen szerencsés!
*
Móricka késõn jön haza az iskolából. Az apja szigorúan kér-

Apróhirdetések
Eladó Parajdon, a Fõút
mellett egy kétemeletes ház,
turisztikai vagy üzleti célra.
Cím:
Szabó
Borbála,
Parajd, Fõút 180 sz.
Telefon: 0266-240278
*
Eladom Brehm Alfréd: Az
állatok világa címû tízkötetes
kiadványt (díszkötéses, aranyozott, színesen illusztrált).
Nagyon jó állapotban van.
1904-es kiadás. Irányár 500
euro.

dõre vonja, hogy hol csavargott:
- Egy bácsi elvesztett az utcán
egy százast, és ilyen sokáig kereste.
- És mi közöd neked egy idegen
elvesztett pénzéhez?
- Rajta álltam.
*
Kisiskolásokat kérdez a tanárnõ:
- Gyerekek! Tudtok utánozni
állathangokat? Mondjuk a tehénét?
Petike jelentkezik:
- A tehén azt mondja, hogy:
Múúú!
- Nagyon jó! És mondjuk, mit
mond a tyúk?
Józsika jelentkezik:
- A tyúk azt mondja: kot-kotkot!
- Nagyon jó! - mondja a tanárnõ. - És ki tudja, mit mondanak a
disznók?
Móricka jelentkezik az utolsó
padból:
- Azt mondják, hogy "Jó napot
kívánok! Jogosítványt, forgalmit
kérem ellenõrzésre!"
*
- Mi a különbség a matektanár
és a prostituált között?
- ???
- Az, hogy a prostituált halmozza az élvezeteket, a matektanár
pedig élvezi a halmazokat.
*
Brit orvosok megállapították,
hogy a hideg sör rákkeltõ hatású!
Ugyanis amikor ráöntötték egy
alvó rákra, az rögtön felébredt
tõle!
*

Telefon: 0255-257476
*
Eladó régi udvarház Marosvásárhelytõl 15 km-re.
Beépített felület: 460 nm,
pince: 260 nm, terület: 5664
nm.
Telefon: 0723-620089
*
Eladó Borszéken a központban kõ-alapra épült fa
lakóház (3 szoba, konyha, fürdõ, nagy elõszoba, nyári konyha, pince), víz bevezetve,
fásszín, 7 ár udvar, az udvar
végén patak, tiszta telekkönyvvel. Ár: 35.000 Euro.
Tel. 0724-699797

Megismerkednék házasság céljából olyan férfival, aki egyedül la kik.
63 éves, független, nem iszá45 éves, szõke, kék szemû nõ kos, nem dohányzó férfi vagyok.
vagyok, és megismernék egy160 Keresek házasság céljából egy
cm magas, 65 kg férfit, házasság megbízható nõt. Kovászna megye
céljából. Ne add fel a reményt! elõnyben .
Hívjál 9 és15 óra között!
Jelige: "Nem fogsz csa-lódni"
Telefon: 0753-341847
Tel: 0731-502209
*
E rejtvényünk megfejtésének beküldési határideje: 2013. szept. 2.
A “André Malraux” c. rejtvény megfejtése:
Spanyol polgárháború, Az ember sorsa, Az obszidián fej.
Nyertesünk: Papp Éva Brassó-i olvasónk. Gratulálunk!

Társkeresõ

Hirdessen ingyenesen! Ha beküldi az utolsó két lapszám hirdetési
szelvényeit, a beküldött hirdetéseket egy alkalommal közöljük ingyenesen.
Ezt a lehetõséget csak magánszemélyek vehetik igénybe! Többszöri közlés
esetén: 0,5 új lej/szó. Jeligére csak felbélyegzett borítékokat továbbítunk.
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- Mióta dolgozol ennél a cégnél?
- Mióta megfenyegettek, hogy
kirúgnak.
*
- Miért került börtönbe? - kérdezi a pap a rabot.
- A hitem miatt börtönöztek be!
- Hogyhogy?
- Azt hittem, hogy a banknak
nincs riasztóberendezése...
*
George Bush amerikai elnök
bemegy egy általános iskolába
hogy kérdezzenek tõle. Az elsõ
órán egy fiú áll fel elsõnek kérdezni:
- Elnök Úr, engem Bobnak hívnak és lenne Önhöz 3 kérdésem.
- Rendben - feleli Bush - nyugodtan.
- Az elsõ kérdésem: Miért
mondja mindenre azt hogy terrorizmus? A második, hogy miért
mondja hogy mi vagyunk az erkölcs mikor mi dobtunk le két
atombombát, és a harmadik,
hogy miért csak a szavazatok újraszámlálása után lett elnök?
Bush csak áll, de a következõ
pillanatban kicsöngetnek. A szünet után visszajön az egész osztály. Egy másik gyerek áll fel
kérdezni.
- Elnök Úr nekem 5 kérdésem
lenne.
- Jó - feleli Bush.
- Az elsõ három ugyanaz mint
Bobé. A negyedik, hogy miért
csöngettek ki 20 perccel elõbb az
elõzõ óráról.
- Az ötödik pedig, hogy hova
tûnt Bob?
*
Az útépítésen a fõnök odamegy
a munkásokhoz:
- Fiúk, nem érkeztek meg a la-

pátok.
- Sebaj, majd egymásra támaszkodunk.
*
Falusi csehóban egy elég részeg fickó kutat a zsebében.
Megkérdezi a barátja:
- Komám, mit keresel ilyen izgatottan a zsebedben?
- Csak azt szeretném tudni,
szomjas vagyok-e még.
*
Fiatal fickó megy a doktorhoz:
- Doktor úr! Kérem segítsen
rajtam!
- Mi a panasz? - kérdi a doki.

- Borzasztó, doktor úr, borzasztó. Szinte minden éjjel ugyanaz
az álom: három szõke nõ rámveti magát, összevissza nyalnakfalnak, és én csak tolom el tõlem
õket magamtól!
- Hát nem tudom, hogy mit tehetnék ebben az ügyben - mondja a doki zavartan - azt hiszem,
semmit...
- Jaj, dehogynem doktor úr!
TÖRJE EL A KEZEM!
*
A skót feleség mondja a férjének:
- Vennünk kellene egy függönyt az ablakra, mert a szomszéd mindig kukucskál, ha a lá-

nyunk vetkõzik.
- Tudod mit? Inkább te vetkõzzél az ablak elõtt, és akkor majd
õ vesz függönyt az ablakjára!
*
Pistike elfárad a múzeumban,
keres hát egy karosszéket.
- Ebbe ne ülj bele - szól rá a teremõr - ez Napóleon széke!
- Jó, jó, majd ha visszajön, akkor felállok!
*
Meghal az alkoholista, a nõfaló
és a drogos. Felkerülnek a
mennyországba. Szent Péter így
szól hozzájuk a túlvilágon:
- Mindenki kap egy szobát és õ
határozza meg, hogy mi kerüljön
bele!
- Én rengeteg piát akarok! mondja az alkoholista.
- El van intézve! - mondja
Szent Péter, azzal rázárja az
ajtót.
- Én baromi nagy mellû, szõke
csajokat! - mondja a nõfaló.
- El van intézve! - mondja
Szent Péter, azzal rázárja az
ajtót.
- Én rengeteg füves cigit akarok!- mondja a drogos.
- El van intézve! - mondja
Szent Péter, azzal rázárja az
ajtót.
Eltelik 15 év. Mindegyiknek
kinyitják az ajtaját és megnézik
mi van velük.
- Engedjetek ki! Elegem van az
alkoholból! - mondja az alkoholista.
- Engedjetek ki! Elegem van a
nõkbõl! - mondja a nõfaló.
Kinyitják a drogos ajtaját:
- Valaki adjon már be végre
egy rohadt öngyújtót!

Martin Andersen Nexö

